
 

٘ أٍٚ َا حياصب عًٝ٘ املز٤ ، أحبيت يف اهلل  يكالٍٛ ايالٓ     صالته
َاَسبح بِِه الَعْبدح َيْوَم ا♂:◘ َل َما ُيح هح  إِنَّ َأوَّ ةَه،ح ََ لِؼَقاَمةِة ِمةْ  َمَؿِؾةِه 

ة   َ ِ ََ ةاَخ َو ََ ََ  َوإِْن َفَدةَدْف َفَؼةْد  ة ََ ََ َوَأْْ ؾحَحْت َفَؼْد َأْفَؾة ََ َفِإْن 

خ   ةاَل الةرَّ ََ   ٌ ةْ  لَِعْبةِد   :♣ َفِإِن اْكَتَؼَص ِمْ  َفِريَضةتِِه َيْ ََ وا  ةرح اْكظح

َةةا َمةةا اْكةةَتَؼَص ِمةةَ   َِ ةةَ   َفي َفقحَؽؿَّ ةةونح َسةةاِ رح ِمةةْ  َ،َطةةو  ََّ َيؽح ةة الَػِريَضةةِة  مح

ٞ  )أخزج٘ ايرتَذٟ ٚصحح٘ األيباْٞ(،▬ َذلِةَ  َمَؿِؾِه َمََل   ٖٚال
ُ    ☺ بٔ َضعٛدافعٔ  أععِ عٌُ بعد ايتٛحٝد،  ٍَ: َصالََِي َقا

 َّ ٍَ:     : ◘ايَِّب َِ٘ َقالا ًِال ٌِ َأَحالبُّ َِِيال٢ اي َُ ُّ ايَع ةَه ح ا♂ َأ َمةََل  لصَّ
تَِفةا َْ هكبٌ ايضت٠ ال بد َالٔ اصالتٝفا٤    ٚحت٢)َتفل عًٝ٘ (،  ▬َو

ٌ  ◘عزٚطٗا ٚأدا٥ٗا نُا نإ ٜضًٝٗا ايٓ   َصلُّوا َكََم ♂:ايكا٥ال

      .  )َتفل عًٝ٘( ▬َرأيتُمُوين ُأَصِّل 
 الصالة تسعة:صحة شروط  

فالت   ؛فالت هضالم َالٔ انٓالٕٛ، ٚايتُٝٝالش      ؛اإلصتّ، ٚايعكٌ
 هضم َٔ ص  مل ٜبًغ صبع صٓني، ٚايطٗار٠ َع ايكالدر٠ عالدا  

أٌٖ األعذار، ٚدخٍٛ ايٛقُ، ٚصالرت ايعالٛر٠ َالع ايكالدر٠،     
ٚاجتٓاب جناص١ ايبدٕ ٚايثٛب َٚهالإ ايضالت٠ َالع ايكالدر٠،     

 .ِٚصتكباٍ ايكب١ً َع ايكدر٠، ٚاي١ٝٓ  
 صفة الوضوء املستحبة  والكاملة

ٜ ضُٞ اإلْضإ عٓد ٚض٥ٛ٘، ٜٚغضٌ نفٝ٘ ثالت  َالزا ،    َإٔ
ثِ ٜتُضُض ٜٚضتٓغل ثالت  َالزا  بالثت  ازفالا ، ثالِ      
ٜغضٌ ٚجٗ٘ ثتًثا، ثِ ٜغضٌ ٜدٜال٘ ِ  املالزفكني ثتًثالا ثتًثالا،     
ٜبدأ باي٢ُٓٝ، ثِ ايٝضز٣، ثِ ميضم رأص٘ َز٠ ٚاحالد٠، ٜبالٌ   
ٜدٜ٘ ثِ ميزُٖالا َالٔ َكالدّ رأصال٘ ِ  َال خزٙ، ثالِ ٜعالٛد ِ         

دَال٘، ثالِ ميضالم أهْٝال٘ فٝالدخٌ صالباحتٝ٘ يف صالالُاخُٝٗا،       َك
 ٚميضم بإبٗاَٝ٘ ظاٖزُٖا، ثِ ٜغضٌ رجًٝ٘ ِ  ايهعبني ثتًثا 
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ثتًثا ٜبدأ باي٢ُٓٝ ثِ بايٝضز٣، ثِ ٜكٍٛ: أعٗد إٔ ال ِيال٘ ِال  
اهلل ٚحدٙ، ال عزٜو ي٘، ٚأعالٗد إٔ مُالًدا عبالدٙ ٚرصالٛي٘     

تطٗالزٜٔ؛ فإْال٘ ِها   ايًِٗ اجعًين َٔ ايتٛابني ٚاجعًالين َالٔ امل  
 .  فعٌ هيو ُفتحُ ي٘ أبٛاب اجل١ٓ ايثُا١ْٝ ٜدخٌ َٔ أٜٗا عا٤

  أركان الصالة:

 ّ ٘    ، ٚههبري٠ اإلحالزا قالزا٠٤  ، ٚايكٝالاّ يف ايفالزل يًكالادر عًٝال
، االعتالداٍ بعالد ايزنالٛ،   ٚ ايزنالٛ،، ، ٚايفاحت١ يف نٌ رنعال١ 

فُٝا صالبل،   ٚايط١َُْٓٝ، جلًٛظ بني ايضجدهنيٚا ايضجٛد،ٚ
 ♂يتغٗد األخري، ٚصالٝغ١ ايتغالٗد:  اٚايرتهٝب، ٚ

ِ
التَِّحقَّةافح ِ

 
ِ
ةةةةةةح اِ َةةةةةا الـَّبِةةةةةي  َوَرْ َ  َ ةةةةةَهمح َمَؾْقةةةةةَ  َأ ُقَبةةةةةافح  الدَّ ةةةةةَؾَوافح َوالطَّ َوالصَّ

 َ ََ ةَفدح َأْن  َ إِ ْْ ََ  َأ
ةاِحِ  الصَّ
ِ
َهمح َمَؾْقـَا َوَمََل ِمَباِد اِ هح  الدَّ َوَبَرَكا،ح

فَ  ْْ ِح  َوَأ هح إِ َّ ا ةولح هح َوَرسح ًدا َمْبدح ؿَّ َ ثِ )رٚاٙ ايبدالارٟ(،  ▬ دح َأنَّ ُمح
ٚيال٘ صالالٝغ   يف ايتغالٗد األخالري   ◘رصالٍٛ اهلل  ايضالت٠ عًال٢   

ْقَت  ♂:خمتًف١ َٓٗا ةؾَّ ََ ةَد  َكةَي  ؿَّ َ ةَد َوَمةََل حِل ُمح ؿَّ َ ةُ  َمةََل ُمح ََ  ََّ ة الؾفح

ََ  إِكََّ  َ ِقد   ق
َِ ََ  َوَمََل حِل إِْبَرا ق

َِ ََّ َبةاِرْع َمةََل َمََل إِْبَرا ة قةد   الؾفح
ََمِ

 ََ ق
َِ ََ  َوَمةََل حِل إِْبةَرا ق

َِ ةَد  َكةَي َباَرْكةَت َمةََل إِْبةَرا ؿَّ َ َد َوَمََل حِل ُمح ؿَّ َ ُمح

 . ايضتّ، ثِ )رٚاٙ ايبدارٟ(▬ إِكََّ  َ ِقد  ََمِقد  
  ◘ صفة صالة  النيب

اهلل أنرب، ٚرفع ايٝالدٜٔ َالع ايتهالبري     اصتفتاح ايضت٠ بايتهبري
ثِ ٚضع اي٢ُٓٝ ع٢ً ايٝضز٣ فٛم ايضدر، ٚرَٞ ايبضز حنٛ 

سةةبحاك    ♂دعالالا٤ اصالالتفتاح، َثالالٌ:ثالالِ قالالزا٠٤ ، األرل

ثالالِ ، ▬وبحؿةةدع  و،بةةارع اسةةؿ   و،عةةاال إةةدع  و  إَ  ةة ع
ٍ ثالِ ٜ آٜال١ آٜال١،   ، ثالِ قالزا٠٤ ايفاحتال١    ايبض١ًُٚاالصتعاه٠   :كالا

 جيٗالز يف ايكالزا٠٤ يف صالت٠   ، ٚآَني، ثِ قالزا٠٤ صالٛر٠ اريٖالا   
ٜٚضالز بٗالا    ايضبم، ٚايزنعتني األٚيٝني َٔ املغزب ٚايعغا٤،

 ٔ  الالالَ ٚاألخزٜني زب،الالاليف ايعٗز ٚايعضز، ٚايثايث١ َٔ املغ

  

 

5 3 

يف صالت٠ اجلُعال١ ٚايعٝالدٜٔ،     -أًٜضالا  -جيٗز بٗالا ، ٚ ايعغا٤
ٍ   ، َع ٚاالصتضكا٤ ٚايهضٛف  جعٌ ايالزنعتني األٚيالٝني أطالٛ

َٔ ايكزا٠٤ صهُ صالهت١، ثالِ رفالع     ِها فزغ، ٚاألخزٜني َٔ
ٜٚضع نفٝ٘ ع٢ً رنبتٝال٘، ٜٚفالزب بالني     رنع، ، ثِٜدٜ٘ ٚنرب

ْ٘ قابض عًُٝٗالا، ٚجيالايف   أصابع٘، ٚميهٔ ٜدٜ٘ َٔ رنبتٝ٘ نَ
  ٜٚبضط ظٗزٙ ٜٚضٜٛ٘، ٜٚط٦ُٔ يف ايزنٛ، َزفكٝ٘ عٔ جٓبٝ٘،

 َٔ ايزنٛ، ثِ ٜزفع صًب٘ ٜٚكٍٛ: صبحإ ربٞ ايععِٝ ثتًثا،
قا٥ًّا: مسع اهلل ملٔ محدٙ، ٜٚزفع ايٝدٜٔ عٓد ٖالذا االعتالداٍ،   

ثِ ٜهرب ٜٚٗالٟٛ صالاجًدا   ، ٜٚكٍٛ ٖٚٛ قا٥ِ: ربٓا ٚيو احلُد
٘ األرل قبالٌ رنبت  ٜٚضع ٜدٜ٘ عًال٢  ، ٜٚعتُالد عًال٢ نفٝال٘    ٝال

ٜٚبضالالطُٗا، ٜٚضالالِ أصالالابعُٗا ٜٚٛجُٗٗالالا قبالالٌ ايكبًالال١،    
ٚجيعًُٗا حذٚ َٓهبٝال٘، ٚأحٝاًْالا حالذٚ أهْٝال٘، ٚميهالٔ أْفال٘       
 ٚجبٗت٘ َٔ األرل، ٚايٝدٜٔ ٚايزنبتني، ٚأطزاف ايكدَني،

ٜٚكٍٛ: صبحإ ربٞ األع٢ً ثتًثا، ثالِ ٜزفالع رأصال٘ َهالرًبا،     
ٜٚكعد عًٝٗا َط٦ًُٓا، ٜٚٓضب رجًال٘   ،ٜٚفزش رجً٘ ايٝضز٣

 يالٞ،  ٜٚضتكبٌ بَصابعٗا ايكب١ً، ٜٚكالٍٛ: رب اافالز   ،اي٢ُٓٝ
ثالِ  ، ثِ ٜهرب ٜٚضجد ايضجد٠ ايثا١ْٝ نالاألٚ  ، رب اافز يٞ

ٜزفالالع رأصالال٘ َهالالرًبا، ٜٚضالالتٟٛ قاعالالًدا عًالال٢ رجًالال٘ ايٝضالالز٣ 
 ٜزجع نٌ ععِ َٛضالع٘، ثالِ ٜالٓٗض َعتُالًدا     َعتدّيا، حت٢

ِ ، ثا١ْٝ، ٜٚضٓع فٝٗا َثٌ األٚ ع٢ً األرل ِ  ايزنع١ اي  ثال
يف ايضت٠ ، بعد ايفزاغ َٔ ايزنع١ ايثا١ْٝ األٍٚ جيًط يًتغٗد

ها  ايالالزنعتني، أٚ يًتغالالٗد األٚصالالط يف ايضالالًٛا  ايثتثٝالال١ 
 ِٚها قعد يف ايتغٗد ٚضع نف٘ اي٢ُٓٝ ع٢ً فدالذٙ ٚايزباع١ٝ، 

 اي٢ُٓٝ، ٚٚضع نف٘ ايٝضز٣ عًال٢ فدالذٙ ايٝضالز٣، ٜٚبضالط    
 ايُٝٓال٢، ٜٚغالري بايضالباب١ ٜٚزَالٞ ببضالزٙ      ايٝضز٣، ٜٚكالبض 

  ، ٜٚكزأ ايتغٗد ناَت، ٚيف ايضًٛا  ايثتث١ٝ ٚايزباع١ِٝيٝٗا، 
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 َ ََ ِم   َ إِ ْكةَرا ِِ َهمح  َ،َباَرْكَت َذا اجلَةَهِل َوا َهمح  َوِمـَْ  الدَّ َأَْْت الدَّ

يةَ  َلةهح  َلةهح اْحْؾة ح  َوَلةهح ا ِح َوْحَدهح  َ ََشِ ةُ  إِ َّ ا ةَو َمةََل كح َح حَْؿةدح  َو

ِح  َو َ َكْعبحدح إِ َّ  َ إِ َّ ا ََ    َ إِ
ِ
َ  إِ َّ بِاهلل َحوَّ ِدير    َ َحْوَل َو َ  ََ  

َ
ٌ َيْ

ِح  َ إِ َّ ا ََ ٌح احََدةةة ح   َ إِ ـَةةةا ََّ ةةةاهح  َلةةةهح الـُْعَؿةةةةح  َوَلةةةهح الَػْضةةة ح  َوَلةةةهح ال إِيَّ

ََ َلهح الُديَ    ِؾِص ْ ا َأْمَطْقَت  ِمح َ
ِ
ََّ  َ َماكَِع ِل وَن  الؾفح َوَلْو َكِرَه الَؽاِفرح

ا َمـَْعَت  َو َ َيـَْػعح َذا اجلَُد ِمـَْ  اجلَد   َ
ِ
ْعطَِي ِل َِ َو َ مح َح ا    مَ يَدبَّ

َِ َمَهًمةةةةةةا  ح ا ََ  َويَؽةةةةةة َّ َِ َمَهًمةةةةةةا َوَمَهمِةةةةةة ََ  َوَُيِؿةةةةةةدح ا َمَهًمةةةةةةا َوَمَهمِةةةةةة

ِح َوْحَدهح   َ َوَمهَ  َ إِ َّ ا ََ :  َ إِ ََّ َيؼولح وَن  مح ََ  َفْتؾَِ  ،ِْدَعة  َو،ِْدعح
مِ

ِدير   مَ يؼرأ  ََ  
َ
ٌ ُ  َيْ َو َمََل كح َح يَ  َلهح  َلهح اْحْؾ ح  َوَلهح احَْؿدح  َو

ََشِ

)َز٠ ٚاحد٠  حية الؽريس  مَ يؼرأ سور  اَِةه،  واْعةوذ،َ
 . ايفجز ٚاملغزب ثت  َزا ( بعد نٌ صت٠ عدا صت٠

 السنن الرواتب

حيالافغ  ◘  ٖالٞ ايضالٓٔ اياليت نالإ رصالٍٛ اهلل     ايضٓٔ ايزٚاهالب  
عًٝٗا، ٜٚداّٚ عًٝٗا، ٚهعجب نٌ ايعجب ممالٔ ٜكالٍٛ ٖالذٙ    

َِٗا ،  َّ   صال١ٓ  فٝ َضالالٝهع  فًكالالد أخالزب ايغالالٝدإ يف صالالحٝحُٗا أ
 َّ ةة♂قالالاٍ: ◘ايٓبَّالال ةةـَّتِي َفَؾةةْقَ  ِمـُ ٜٚالالبني  ،▬يَفَؿةةْ  َرِ ةةَب َمةةْ  سح

ٌ  َصَت٠ُخري صت٠ ايزجٌ  بَٕ ◘احلبٝب  ٞ  ايزجال ِ٘  ِفال ِْٝتال  ِِاِل َب
، يذا فًٝحالز  ايزجالاٍ عًال٢ أدا٤ ايضالٓٔ يف ايبٝالُ      امَلِهت َٛب١َ

ْٔ َفِثٓال٢ عغالز رنعال١     ٚايضٓٔ ايزٚاهالب  نًُا أَهٔ هيو؛  َعال
َٗا  ♥ َعا٥َِغ١َ َُْأَّْ ٍَ: َقاَي ٍ  َقا َتةْي َمْ  َمةاَبَر َمةََل مِـْ ♂:◘ اهلِل َرص ٛ

ْبةَ   ََ ِح َلهح َبْقًتا ِِف اجلَـَّةِة: َأْرَبةِع َرَكَعةاَف  ـَِّة َبـَى ا َ  َرْكَعًة ِمَ  الد  َمْْشَ

ِ َبْعةةةَد  َْ ْغةةةِرِخ  َوَرْكَعَتةة َْ ِ َبْعةةَد ا َْ ا  َوَرْكَعَتةةة ََ ِ َبْعةةَد َْ ْفةةِر  َوَرْكَعَتةةة الظ 

ةةرِ  َْ ْبةةَ  الَػ ََ  ِ َْ   َوَرْكَعَتةة
ِ
ٟ ٚصالالحح٘ ) أخزجالال٘ ايرتَالالذ ▬ الِعَشةةاٌ

ٜرتنٗا ِال ص١ٓ ايفجز  ◘ايٓ   األيباْٞ( ، أَا يف ايضفز فهإ
   حضًزا ٚصفًزا . ُاٚرنع١ ايٛهز فإْ٘ نإ حيافغ عًٝٗ

 اليومي من العلم الشرعي زاد املسلم : كتابللمسيد ارجع ل
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 يفٜٓٗض يًزنع١ ايثايث١ رافعا ٜدٜ٘ بايتهبري؛ يٝهالزر َالا فعًال٘    
ايزنع١ األٚ ، ثِ جيًط يف ايزنع١ األخالري٠؛ يٝكالزأ ايتغالٗد    

 ِ  ايٝضالالز٣ بٛرنالال٘ ٜفضالالٞ َتٛرنالالانالالاَت، ِال أْالال٘ جيًالالط 
 حتُ ايٝضز٣ ٚجيعٌ ٚاحد٠ ْاح١ٝ َٔ قدَٝ٘ ٚخيزب األرل

ِ ، أحٝاْا فزعٗا ٚجيٛس، اي٢ُٓٝ قدَ٘ ٜٚٓضب، اي٢ُٓٝ  ًٜٚكال
ََ ♂:ٜكٍٛ، ٚعًٝٗا ٜعتُد رنبت٘ ايٝضز٣ نف٘ اللَُّهمَّ إيِِن َأُعوُذ بِك

ََ ِمكْن ِْْتنَكمِل ايَِ كوِ   ، َوَأُعكوُذ بِك  ِمْن َعَذاِب َجَهنََّم، َوَعَذاِب اْلَقْْبِ

ََ ِمْن ِْ  اِل، َوَأُعوُذ بِ جَّ ٘  ٜدعٛ، ٚ▬ْتنمَِل ايَْحَوا َوايَََمِت الدَّ  ممالا  يٓفضال
٘  ُُالا ، ِٚال فٚايضال١ٓ  ايهتاب يف ثبُ ايالدارٜٔ، ثالِ    يف ٜٓفعال

ٜضًِ عٔ ميٝٓ٘ حت٢ ٜز٣ بٝال خدٙ األمئ، ٜٚكالٍٛ ايضالتّ   
ٌ ٚ،  عًٝهِ ٚرمح١ اهلل، ٚنالذا عًال٢ ٜضالارٙ     اإلصالزار  األفضال

 ا؛ٚال بَظ َٔ جٗز اإلَالاّ بٗال  ، اجلٗز١ٜ ايضت٠ يف بايبض١ًُ
 ملضًح١ راجح١ ناجتُا، ايه١ًُ.

 : بطل الصالةأمور ت

هزى رنٔ َٔ األرنإ أٚ عزط َالٔ ايغالزٚط   ، ٚهٝكٔ احلد 
ايهالتّ عُالًدا   ، ٚاألنٌ ٚايغزب عًُدا، ٚعًُدا ٚبدٕٚ عذر

ٚ  ، ٚايضحو، ٚيغري َضًح١ ايضت٠  َزٚر املالزأ٠ ايبايغال١، أ
 .احلُار، أٚ ايهًب األصٛد، بني ٜدٟ املضًٞ

 : الةيباح يف الص

، ايعكالالزب ٚاحلٝالال١: قتالالٌ، ٚمحالالٌ ايضالال ، ٚاملغالالٞ يًحاجالال١
ِخالزاب َٓدًٜال٘ َالٔ    ٚ، االيتفا  ٚاإلعار٠ املف١ُٗ يًحاجال١ ٚ

٘    ، ٚجٝب٘ هضالبٝم  ، ٚاإلعار٠ بزد ايضتّ عًال٢ َالٔ صالًِ عًٝال
ايفالتم  ، ٚايزجاٍ، ٚهضفٝل ايٓضا٤ يألَالز حيالد  يف ايضالت٠   

 .   ايبها٤، ٚاُش ِرْجٌ ايٓا٥ِ، ٚع٢ً اإلَاّ
 :بعد الصلوات املكتوبات أذكار   

ٍَ َثَتًثا اْصَتْغَفَزنإ ايٓ  ِها اْضزف َٔ صته٘  ََّ ♂:ََٚقا  الؾفح
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